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EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA 5 

 

Unidade temática: Esporte. 

Objetos do conhecimento: Esporte de campo e taco, de rede/parede. 

 

Futebol é coisa de menina, sim! 

 

Lá no bairro do Matão, tem uma menina muito esperta chamada Júlia, de apelido Juju. Juju 

é daquelas meninas que todo mundo no bairro conhece por uma aparência diferente das outras 

meninas: ela está sempre de shorts, meião e camisa de time, sempre com uma bola de futebol por 

perto, e é a craque do time. Juju já jogou no gol, na zaga e no meio-campo, mas ela gosta mesmo 

é de fazer gol. Tem fome de bola. Sua mãe sonhava que Juju fosse modelo, mas desfile para ela é 

no campo de grama. As linhas da grande área são sua passarela, e andar na moda é ser artilheira 

do campeonato do bairro. 

Quando Juju era mais nova, os meninos não queriam deixá-la jogar só porque ela era 

menina, aí Juju ficava de gandula, sempre indo buscar a bola que um perna-de-pau do time jogava 

para longe. Até que um dia, voltando de uma das suas buscas pela redonda, ela voltou fazendo 

embaixadinha. Seu Ricardo, que assistia ao jogo dos meninos, gritou lá de longe: 

— Juju joga muito. Deixa ela jogar, molecada! - Mesmo contrariados, Juju foi desafiada por 

Marcelinho, o capitão do time, que disse assim: 

— Juju só entra no time se fizer mais embaixadinhas que eu. 

Os outros meninos fizeram rapidamente uma roda na área central do campo e, torcendo 

para o Marcelo, gritavam: 

— Olê, olê, olá, Marcelo vai arrasar! - E Marcelo começou a disputa fazendo setenta e três 

embaixadinhas. 

Juju, mesmo com tanta pressão, sabia que era boa, então começou suas embaixadinhas. 

Bola para o alto, chute na ponta do pé, embaixadinha com o joelho, embaixadinha atrás do pescoço, 

chute para cima, bola no peito, a bola parecia dançar com Juju, que 

acabou perdendo o controle após fazer noventa e sete embaixadinhas. 

O seu Ricardo lá de longe gritou:  

— Ela é boa, põe ela no time, moçada! Olha o show que ela deu! 

E foi assim que a Juju entrou no time e, na primeira partida, já fez gol. 

Agora Juju está fazendo testes em times grandes. Quem sabe ela não vai 

ser a nova Marta, rainha do futebol. 
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1- De acordo com o texto acima, Juju ou Júlia é a prova de que futebol é coisa de meninas e 

meninos. Ordene as letras abaixo e anote as palavras relacionadas ao futebol presentes no 

texto: 

a) LGO -   

b) NDAULAG -   

c) XEINHBAMIADA -   

d) HECUT -   

e) MITE -   

f) LHAIRRTIEA -   

g) PENAMTOCAO -   

 

 

2- Escreva os nomes de 6 times de futebol que você conhece e onde Juju poderia fazer testes: 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

 

 

3- Agora é hora de se movimentar! Com uma bola ou bola de meia, tente fazer embaixadinhas 

e tente contar quantas embaixadinhas você consegue fazer. Tente algumas vezes e desafie 

algum familiar a tentar com você. 

Jogador Embaixadinhas 

  

  

 

  




